
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

 
જા.ક્ર. ૦૭/૨૦૧૬-૧૭, મદદનીશ વ્યવસ્થાપક, વગગ-૨ ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 
આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ ઉદ્યોગ અને ખાણ સિભાગની મદદનીશ વ્યિસ્થાપક, િગગ-૨ની 
જા.ક્ર. ૦૭/૨૦૧૬૧૭ની કુલ ૦૫ જગ્યા પરની ભરતી િદંભે આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન કન્ફમગ 
થયેલ અરજીઓની ચકાિણીને અંતે  ઓનલાઈન કન્ફમગ અરજી ક્રમાકં (Application No.) 
પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી નીચે મજુબ છે. 

 
Sr. 
No. 

App. 
No. 

Candidate Name Remarks 

1 17 ANILKUMAR NAVJIBHAI VASAVA જાહરેાતમા ંસનયત થયેલ લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા ંનથી. અધરુી સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 
સનયત િમય મયાગદા બાદ અરજી મોકલેલ છે. 

2 37 HARSHADKUMAR BHARATBHAI 
NANDANKAR 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

3 43 JELSINH UDESINH RATHOD જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

4 56 NIRAV HITESHBHAI DAVE જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

5 59 DIPAK CHANDRIKAPRASAD 
CHAUDHARI 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

6 65 PRANAV SURESHBHAI BAINALWAR જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 



7 87 SANJAY KUMAR SHANKAR BHAI 
RATHWA 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

8 89 ZANAK JAYANTIBHAI SUVALIYA સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
9 90 ZUBER MUSTUFA KHEDUVORA સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
10 102 GAUTAM PARSHOTTAMBHAI 

KANJARIYA 
જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

11 105 ASHISHKUMAR CHATURBHAI 
PRAJAPATI 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

12 109 NITESH KUMAR RAMESH CHANDRA 
JAIN 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

13 112 CHANDRA KANT SHRI ROSHAN LAL 
GUPTA GUPTA 

અન્ય રાજ્યના SEBC િગગના ઉમેદિાર છે. SEBC 

કેટેગરીમા ંઅરજી કરેલ છે, તથા પહરસશષ્ટ-ક રજુ કરેલ 
ન હોઇ અપાત્ર થાય છે. સનયત િમય મયાગદા બાદ 
અરજી રજૂ કરેલ છે. 

14 113 ANANDKUMAR DAHYABHAI 
KAPADIYA 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

15 116 NIKUNJ BHAILALBHAI GAJJAR જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

16 120 HARDIK KIRTIKUMAR SANGHAVI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

17 121 BHARGAV SURESHBHAI BHAVSAR જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

18 125 PAWAN NARENDER PARSAD 
PARKASH 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

19 131 MANISHKUMAR MITHALAL SUTHAR આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 



20 136 HARUNRAJA HABIBBHAI SOLANKI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

21 144 MEHULKUMAR GOPALBHAI PATEL આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

22 150 RAJESH JASHWANTBHAI GODHANI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

23 152 BALAJEE VEERABAHU BALA આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

24 154 PRASHANTKUMAR ANILKUMAR 
RANA 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

25 162 DIXITKUMAR VIJAYBHAI PARMAR આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
અરજી પત્રક, SSCE પ્ર.પત્ર, ડીગ્રી અને અનભુિનુ ં
પ્ર.પત્ર મોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરુી ગણી રદ 
કરેલ છે. 

26 168 RIZWAN MEHMUDBHAI JAGDU જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

27 172 ASALAM MD MAKBUL ANSARI MD આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

28 189 CHANDRESHKUMAR VINODBHAI 
PATEL 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

29 207 UJESH RAJNIKANT RAVAL આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

30 214 NAVNEESH ASHOK SINGH જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 



31 220 KAKIN RAMBHAI PRAJAPATI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

32 234 SURENDRA RAMA KANT MISHRA 
MISHRA 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

33 251 NIRAJ YOGESHWAR ASTHANA જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

34 252 DHARMENDER PREM CHAND SAINI આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

35 255 GAUTAM KACHARABHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

36 257 ALAP UPENDRABHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

37 261 AMITKUMAR BHUPENDRAKUMAR 
MAHARAJ 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

38 283 DARSHANKUMAR ANILKUMAR PATEL સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

39 331 PRABIR SUBRATA GHOSAL GHOSAL આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

40 336 DHAVAL RAMESHGIRI GOSWAMI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. સનયત પ્રકારનો 
પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

41 342 RAJESH BAJRANG LAL SHARMA જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

42 346 KUNTAL KASHI NATH SAHA SAHA આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 



43 381 DHRUVKUMAR MANOJKUMAR 
BHAVSAR 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

44 386 MAULIKKUMAR KANTILAL MODI સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. સનયત 
િમય મયાગદા બાદ અરજી મોકલલે છે. 

45 390 SAMIRKUMAR GHANSHYAMBHAI 
PATEL 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

46 398 DELAN SHRI CHOBARAM SINGH આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

47 399 AMOL ANANDRAO DHOLE સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો 
અનભુિ ધરાિતા નથી. 

48 402 NILAY INDRAVADAN SHAH સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

49 408 RAHUL  SINHA આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

50 409 ANKIT KAMLESHBHAI MUNJANI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. સનયત પ્રકારનો 
પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

51 414 NIRAVKUMAR MOHANLAL CHAUHAN આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

52 418 HARDIK SURESHBHAI VAIDYA જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

53 429 JYOTI KARAN SINGH DEVI આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

54 435 MEHUL CHANDRAKANT PATEL જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

55 437 SANJAY DHARAMSHIBHAI GOHEL સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી 



56 438 MAHESH BHIKHABHAI PATEL આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

57 439 HEMANTKUMAR RAMANBHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી 

58 443 SHAILESHKUMAR RAMESHBHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 
સનયતપ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી 

59 450 YOGESHKUMAR MANUBHAI 
PRAJAPATI 

સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો 
અનભુિ ધરાિતા નથી. 

60 459 CHIRAG RAMPRASAD NIMAVAT આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

61 469 JALKAMAL DALSUKHBHAI PARMAR જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

62 478 SURESHBHAI NANUBHAI JADAV જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

63 497 RAKESH JETHABHAI RATHOD આયોગનાતા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

64 500 OM PRAKASH UGAMA BERWA અન્ય રાજ્યના ઉમદેિાર હોઇ, SC કેટેગરીમા ંઅરજી 
કરેલ હોઇ અપાત્ર થાય છે. સનયત િમય મયાગદા બાદ 
અરજી મોકલેલ છે. 

65 505 VINOD RAMJILAL JAIMAN જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 

66 507 SHAKTISINH HARISINH CHUNDAVAT સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
67 524 SHAMSUNDER NAVNATH MUNDE આયોગનાતા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 

િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

68 527 ASHISH RIKHAB KUMAT જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. અધરુી 
સિગતિાળી અરજી રજૂ કરેલ છે. 



69 532 BHARATKUMAR DIPCHANDBHAI 
PRAJAPATI 

સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

70 537 CHETANKUMAR KANTILAL CHAVDA જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

71 542 RAM RATAN LALLU RAM SHARMA આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

72 546 MANISHKUMAR CHATURBHAI 
PRAJAPATI 

આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

73 548 RIDDHI HARDIK SANGHAVI જાહરેાતની જોગિાઈ મજુબ માન્ય યસુનિસિિટીમાથંી 
મેળિેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

74 549 MAHESH JAYANTIBHAI RATHOD આયોગના તા.૩૦-૦૯-૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
િહહત અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ં
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે. 

 
ઉક્ત અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઈ પણ ઉમેદિારના અરજીપત્રક 

/દસ્તાિેજો સ્િીકારિામા ંઆિશે નહહ. 
 

સ્થળ : ગાધંીનગર 

તા: ૩૦/૦૬/૨૦૧૭                                                                                      િહી/- 
              (િી. કે. અજમેરા)  
                નાયબ િણચિ  
               ગજુરાત જાહરે િેિા આયોગ 


